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ALKUSANAT

Tämä tutkimus on tehty osana Tuotelähtöinen puunhankinta -projektia, jonka
omistajina ovat Suomen Puututkimus Oy ja Metsäteho Oy osakkaineen.
TEKES on rahoittanut projektia Puun mekaanisen jalostuksen teknologia-
ohjelmasta. Projektia on johtanut yhteinen johtoryhmä. Tutkimukset on toteu-
tettu seitsemässä eri osaprojektissa. Aineistojen hankinta on ollut pääosin yh-
teinen.

Tuotelähtöisessä puunhankinnassa korostuvat teollisuuden asiakaslähtöisyys
sekä integroituneen teollisuuden puuraaka-aineen tarkempi prosessiohjaus
kannattavuuden mukaan. Tuotelähtöinen puunhankinta -projektissa on kehi-
tetty hakkuukoneryhmän ja varannon ohjauksen toimintamalleja.

Leimikoiden ja runkojen apteerausvaihtoehtojen valinta ja hallinta ovat puun-
hankinnan tuloksen kannalta ratkaisevia. Varsinkin kuusiraaka-aine voi pää-
tyä vaihtelevissa markkinatilanteissa eri käyttömuotoihin. Lisäksi leimi-
koiden sijainti suhteessa tuotantolaitoksiin vaikuttaa luonnollisesti valittaviin
puutavaralajeihin. Tässä osahankkeessa selvitettiin kuusileimikoiden välisiä
ominaisuus- ja arvoeroja vaihtoehtoisten käyttötapojen ja eri tuotantolaitosten
näkökulmasta. Lisäksi arvioitiin puuston laadun systemaattisemmin huomi-
oon ottavan toimintatavan vaikutuksia puunhankinnan ohjaukseen.

Hanke ei alun perin kuulunut Tuotelähtöinen puunhankinta -projektiin. Se to-
teutettiin osin yhden metsäteollisuusyrityksen aineistoihin perustuen Metsä-
tehon yhteisen tutkimusohjelman hankkeena vuonna 1995. Tutkimusmene-
telmiä kehitettiin kuitenkin myös TULP -hankkeen resursseilla, koska samoja
laskenta-analyysisovelluksia oli tarkoitus hyödyntää jatkotutkimuksissa.
Aihealue on keskeinen tuotelähtöisen toimintamallin kehittämisen näkökul-
masta, ja aineistot luovuttaneen yrityksen luvalla tulokset julkaistaan tämän
raportin muodossa.

Helsingissä 24.2.1998

Vesa Imponen
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TIIVISTELMÄ

Hankkeessa selvitettiin puustoltaan erilaisten kuusileimikoiden soveltuvuutta
eri tuotantolaitosten raaka-ainetarpeisiin. Lisäksi tarkasteltiin mahdollisuuk-
sia ottaa kuusikoiden väliset arvoerot huomioon hankinnan suuntaamisessa.
Leimikoista oli käytettävissä oston yhteydessä tallennetut lohkotiedot ja hak-
kuukoneen korjuun yhteydessä mittaamat runkolukusarjat. Niiden perusteella
kullekin korjuulohkolle simuloitiin yksittäisten runkojen läpimitta- ja pituus-
tiedot.

Kuusta käyttävien sahojen ja paperitehtaiden jalostusarvot määritettiin run-
gon osittain ja pölkkydimensioittain tuotantolaitosten omien selvitysten poh-
jalta. Tuotantolaitosten väliset erot eivät kuitenkaan täysin vastanneet todelli-
suutta. Puutavara-arvojen perusteellisempi selvittäminen olisi vaatinut oman
erillisen hankkeensa.

Puuston jalostusarvoerot laskettiin siten, että käytettiin erilaisia sahojen ja
paperitehtaiden muodostamia tuotantolaitosyhdistelmiä. Näiden arvovertai-
lujen pohjalta voidaan päätellä, kuinka paljon kuljetusoptimista kannattaa
poiketa puuston laadun vuoksi. Tutkimuksen mukaan kuljetusmatkojen
pidennykset voivat olla suurimmillaan useita kymmeniä kilometrejä.

Leimikoiden kuusirunkojen keskijäreys kuvasi hyvin tuotantolaitosten välisiä
arvoeroja, ja tulosten perusteella näyttäisi mahdolliselta ottaa huomioon
kuusileimikoiden puuston ominaisuudet korjuukohdevalinnassa verraten vä-
häisen ennakkotiedon perusteella. Aineisto oli kuitenkin pieni, ja erilaisten
raaka-aineositteiden arvon määrittely todettiin ongelmalliseksi
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 1  JOHDANTO

Puunhankinnan suunnittelu- ja ohjausjärjestelmät ovat toistaiseksi kattaneet
tavanomaisten perustavaralajien hallinnan. Korjuuvaiheessa puuston ja puu-
tavaran laatu on otettu huomioon suurten metsäteollisuusyritysten hankinnas-
sa useimmiten metsätietojärjestelmän ulkopuolella kenttäorganisaation
paikallistuntemusta ja asiantuntija-arvioita hyödyntäen.

Mäntyleimikoiden laatua on arvioitu runkojen oksaisuusvyöhykkeiden perus-
teella. Kuusellakin pölkkyjen sijainti rungossa vaikuttaa järeyden lisäksi kuu-
sen sahauksen arvosaantoon. Nämä pölkkyjen ominaisuudet ovat merkittäviä
myös kuusta käyttävälle massa- ja paperiteollisuudelle.

Puunhankinnassa kustannukset ovat hyvin pitkälle optimoituja. Mikäli puus-
ton ominaisuuksia painotetaan toiminnassa nykyistä enemmän, on selvää, että
kustannukset nousevat. Markkinoilta puutavaran paremman laadun kautta
saatavat tuotot voivat kuitenkin ylittää lisäkustannukset.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää puustoltaan erilaisten kuusileimikoiden so-
veltuvuutta eri tuotantolaitosten raaka-ainetarpeisiin sekä mahdollisuuksia
ottaa nykyistä paremmin huomioon eri käyttömuotojen ja leimikoiden väliset
arvoerot  hankinnan suuntaamisessa.
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2 KUUSIPÖLKKYJEN SUHTEELLISET
JALOSTUSARVOT

Eri järeysluokkia edustavan kuusipuutavaran jalostusarvot määritettiin nel-
jällä tuotantolaitoksella. Tehdaskohtaiset raaka-aineen arvot laskettiin vähen-
tämällä tuotteista saaduista tuotoista niiden tuotantokustannukset. Pölkkyjen
suhteelliset jalostusarvot on esitetty taulukossa 1.

TAULUKKO 1. Tutkimuksessa käytetyt suhteelliset jalostusarvot.

Pölkyn
Latvaläpimitta-
Luokka, cm

Paperitehdas A Paperitehdas B Saha A Saha B

  80–100
 100–130
 130–150
 150–200
 200–260
 260–300
 300–360

–
–
–
104
115
117
117

–
–
109
117
117
106
117

–
–
–
100
114
116
120

–
–
–
114
116
112
120

Tyvi Ei
Tyvi

Tyvi Ei
Tyvi

Tyvi Ei
Tyvi

Tyvi Ei
Tyvi

Suhteellinen jalostusarvo

Lisäksi saha B toimitti erikoistilauksia. Näissä tilauksissa tarvittiin kahta eri
tukkiluokkaa, joiden molempien pituusvaatimus oli 525 cm. Latvaläpimitta-
luokat ja niitä vastaavat tutkimuksessa käytetyt suhteelliset arvot olivat seu-
raavat:

Latvaläpimitta, mm Suhteellinen jalostusarvo
       200–220                 122
       240–260                 130

Asetelmassa ja taulukossa esitetyt luvut perustuivat tuotantolaitosten sisäisiin
selvityksiin. Lisäksi tarkistettiin tehdaskohtaisten arvojen keskinäinen joh-
donmukaisuus.

3 LEIMIKKOAINEISTON KÄSITTELY

Tutkimusaineistona oli 13 koneellisesti hakattua kuusivaltaista leimikkoa.
Korjuukohteiden puusto kuvattiin hakkuukoneen keräämien runkoluku-
sarjojen avulla. Runkojen pituus- ja paksuusjakaumat otettiin huomioon
läpimittaluokittain. Puutavaralajien laskenta perustui leimikkoa kuvaavan
puujoukon runkokohtaiseen kuvaamiseen. Puiden muoto mallinnettiin
Laasasenahon (1982) runkokäyrillä.

92
92
92
94
97
97
96

89
90
90
93
94
95
95

94
94
94
96
99
99
98

91
93
93
95
96
97
97



Metsätehon raportti 47 23.2.1998

7

7

Tehdaskohtaiset mittavaatimukset olivat lähtökohtana leimikoiden puuta-
varamäärien  ja pölkkyjakaumien laskennassa. Hakkuukoneen apteerausta
simuloitiin dynaamista ohjelmointia soveltaen. Korjuun työvaiheittainen
ajanmenekki otettiin huomioon Metsätehon tutkimusten perusteella, ja
hakkuun ja metsänkuljetuksen ajankäyttö kohdistettiin kustannuslaskentaa
varten tavaralajeille.

Leimikoiden kuusiraaka-ainetta oletettiin käytettävän joko pelkästään paperi-
tehtailla tai siten, että tukit sahataan ja ohuemmat rungonosat hyödynnetään
puumassan raaka-aineena. Lopputuloksena saatiin kullekin leimikolle
puutavaraerien kertymistä ja korjuukustannuksista johdetut jalostusarvot eri
käyttötavoille.

4 TULOKSET

Tutkimuksen tärkein tulos oli jalostusarvon laskentamenetelmän kehittämi-
nen, mutta myös leimikoiden arvoeroista eri jalostusmuodoissa saatiin
esimerkkiluonteisia, suuntaa antavia tuloksia (kuva 1). Laskelmissa käytetyt
tuotantolaitosvaihtoehdot olivat seuraavat:

– Saha A ja paperitehdas A
– Paperitehdas B
– Saha B ja paperitehdas B
– Saha B, erikoistilaus ja paperitehdas B.

Kuva 1.  Leimikon kuusipuuston nettojalostusarvot.
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Sahat sisältävissä vaihtoehdoissa leimikoiden arvot olivat erittäin riippuvaisia
runkojen koosta. Järeimpien leimikoiden kuusien nettojalostusarvo oli noin
9 % suurempi kuin pienipuustoisten leimikoiden. Järeiden puustojen parem-
masta jalostusarvosta suurempi tukkiosuus selittää noin 80 %. Loput 20 %
johtuu paremmasta kokojakaumasta. Vaihtoehdossa, jossa koko runko käyte-
tään Paperitehtaalla B, järeyden merkitys oli vähäinen.

Sahoihin A ja B pohjautuvat käyttövaihtoehdot poikkesivat suhteellisen vä-
hän toisistaan. Tämä johtui siitä, että tärkeimpien tukkiluokkien arvoerot oli-
vat pieniä. Kuvassa 2 on esitetty sahat sisältävien vaihtoehtojen leimi-
koittaiset jalostusarvoerot.

Kuva 2.  Leimikoiden kuusipuustojen jalostusarvojen erot sahat sisältävissä
vaihtoehdoissa.

Pienirunkoisten leimikoiden jalostusarvo oli suurempi sahalla B ja paperi-
tehtaalla B kuin sahalla A ja paperitehtaalla A, Tämä johtui siitä, että paperi-
tehtaalla B kuitupuun jalostusarvot olivat suuremmat kuin tehtaalla A.

Valtaosassa järeitä leimikoita saha A antaa paremman tuloksen, koska tär-
keimmissä tukkiluokissa tämän sahan jalostusarvot ovat saha B:tä suurempia.
Saha B:n tavanomaisissa tilauksissa käytettävien järeiden yli 30 cm:n läpimi-
taltaan olevien tyvitukkien ja yli 26 cm:ä olevien muiden tukkien arvot ylittä-
vät saha A:n pienempien tukkien arvot vasta aineiston järeimmissä
leimikoissa.

3
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Kuvassa 3 on tarkasteltu pelkästään leimikoiden tukkipuun jalostusarvoa sa-
han B erikoistilauksissa ja sahalla A. Jalostusarvoerot pääsääntöisesti kasva-
vat puuston järeytyessä, koska samalla erikoistukkien osuus kasvaa.
Erikoismittojen rinnalla valmistetaan myös tavanomaisia tukkeja sahalle B.
Keskijäreydeltään alle 200 dm3:n leimikoissa saha A:n pieniläpimittaisten
tukkiluokkien saha B:tä suuremmat arvot pienentävät sahojen välistä jalostus-
arvoeroja.

Kuva 3.  Sahojen väliset kuusitukkipuun suhteelliset arvoerot (Sahan B
erikoistilaus – Saha A).
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5 PÄÄTELMÄT

Leimikoiden kuusipuuston keskijäreys selitti pääosin leimikoiden väliset
jalostusarvoerot. Sahat sisältävien käyttövaihtoehtojen mukaiset arvoerot oli-
vat 1 – 2 suhteellista yksikköä. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että
tukkileimikoiden osalta kuljetuksen kustannusoptimista kannattaisi poiketa
jopa 20 – 40 kilometriä, jos kauempana sijaitseva raaka-aine on sahatavara-
tilauksiin sopivampaa.

Keskijäreyden ja leimikoiden jalostusarvojen välinen hyvä riippuvuus viittaa
siihen, että korjuukohteiden valinta eri tehtaiden toimituksiin voidaan tehdä
verraten vähäisen ennakkotiedon perusteella. Metsässä arvioitaviksi
puustotunnuksiksi voivat riittää puulajeittaiset määrät ja runkojen keski-
tilavuudet. Puuston kuvausta voidaan tämän lisäksi täsmentää hakkuukoneilla
mitatun runkopankin tai tehdasmittausten perusteella (Tommola 1997).

Tutkimuksessa keskityttiin tilanteeseen, jossa leimikon koko puusto oletettiin
käytettävän tietyllä yksittäisellä tuotantolaitoksella. Kohteiden jakaminen eri
tilausten kesken saattaa lisätä tuottoja, jos eräkoot ovat kuljetuksen kannalta
riittäviä (Imponen 1998).

Puutavaran jalostusarvojen määrittely tuotantolaitoksilla vaatii lisää työtä.
Sahojen kannalta tuotot ja kustannukset ovat paljolti riippuvaisia tukkija-
kaumasta kokonaisuudessaan. Perinteinen tapa tarkastella tukkiluokka-
kohtaisia yksikköarvoja ei ole hankinnan ohjattavuuden näkökulmastakaan
välttämättä toimivin ratkaisu.
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